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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ 
 
Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου 
πραγματοποιείται την προσεχή Κυριακή 20 Μαρτίου η σιωπηλή πορεία 
μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος υπό τον τίτλο «Ποτέ ξανά, 
Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς – 79 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου 
συρμού». 
Την πορεία μνήμης για τη συμπλήρωση 79 χρόνων από το σφύριγμα του 
πρώτου τρένου του θανάτου για το στρατόπεδο Άουσβιτς - Μπιρκενάου, 
όπου εξοντώθηκαν περίπου 50.000 Θεσσαλονικείς Εβραίοι, διοργανώνουν 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και 
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Η σιωπηλή πορεία θα ξεκινήσει στις 
11.00 το πρωί της Κυριακής από την πλατεία Ελευθερίας και θα καταλήξει 
στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό. 
 
 
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σήμερα (17/03), εν 
όψει της πορείας μνήμης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας 
έκανε γνωστό ότι σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης αναλαμβάνεται πρωτοβουλία, ώστε να αναγνωριστεί από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο η 6η Μαρτίου ως Ημέρα Μνήμης των Δικαίων.  
«Θα ζητήσουμε από κοινού από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να θεσπιστεί η 6η 
Μαρτίου ως Ημέρα Μνήμης των Δικαίων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
της Θεσσαλονίκης, ώστε να τιμάται η μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων 
που διαχρονικά και σε όλα τα μέρη του πλανήτη στήριξαν τον ανθρώπινο 
πόνο, όπου υπήρχε καταπάτηση δικαιωμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 
Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης των Δικαίων 
με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να τιμηθούν οι άνθρωποι 
εκείνοι που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι σε κάθε μορφής 
ολοκληρωτισμό, βοηθώντας τους καταδιωκόμενους συνανθρώπους τους.  
Σε ερώτηση για το θέμα της πλατείας Ελευθερίας και με εκπεφρασμένη τη 
θέση της Δημοτικής Αρχής ότι ο σχεδιασμός για το πάρκο μνήμης ουδέποτε 
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έχει τεθεί εν αμφιβόλω, ο κ. Ζέρβας σημείωσε: «Για την πλατεία Ελευθερίας 
θα γίνει αυτό που πρέπει, όπως πρέπει, όταν πρέπει. Η παρούσα Διοίκηση 
του Δήμου έχει και συνέχεια και αποτελεσματικότητα και αυτό το έχει 
αποδείξει και με τη συνεργασία που είχαμε στη φάση της νομοθετικής 
ρύθμισης για το Μουσείο Ολοκαυτώματος». 
 
Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού 
Στη σημασία της διοργάνωσης της πορείας μνήμης αναφέρθηκε με την 
ιδιότητα της Αναπληρώτριας του Δημάρχου η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη. 
«Το ‘Ποτέ Ξανά’ είναι κάτι παραπάνω από μια δήλωση. Με την 
ανθρωπότητα να εξακολουθεί να πλήττεται από τον πόλεμο, τον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία πρέπει να μοιραστούμε όλοι την ευθύνη να μην ξεχαστεί 
η φρίκη του Ολοκαυτώματος. Το ‘Ποτέ Ξανά’ είναι μια ιερή δέσμευση 
απέναντι στην ανθρωπότητα πως δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί 
τέτοια θηριωδία», υπογράμμισε η κυρία Καραγιάννη, τονίζοντας ότι το 
γεγονός ότι τη φετινή διοργάνωση τιμά με την παρουσία της η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας συνιστά μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. 
Η κυρία Καραγιάννη έκανε ξεχωριστή αναφορά στην καθοριστική συμβολή 
του Δήμου Θεσσαλονίκης στο θέμα του Μουσείου Ολοκαυτώματος με την 
παραχώρηση έντεκα στρεμμάτων και σημείωσε ότι η Διοίκηση ασχολείται 
συστηματικά με το ζήτημα και λειτουργεί ως επισπεύδουσα δύναμη.  
 
Ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
«Η πορεία μνήμης αποτελεί έναν θεσμό μέσα από τον οποίο η πόλη της 
Θεσσαλονίκης θυμάται τους δικούς της ανθρώπους που εξοντώθηκαν στην 
προσπάθεια επικράτησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας», 
επεσήμανε ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ 
Σαλτιέλ.  
«Το 1940 η κοινότητα αριθμούσε 50.000 μέλη, που αποτελούσαν το 20% 
του πληθυσμού της πόλης. Πενήντα χιλιάδες αφοσιωμένοι Έλληνες, εκ των 
οποίων το ένα πέμπτο στρατεύθηκε στην περίοδο του ελληνο-ιταλικού 
πολέμου», πρόσθεσε ο κ. Σαλτιέλ. 
Ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης υπενθύμισε ότι 
από τις 15 Μαρτίου 1943 μέχρι τον Αύγουστο του 1943 αναχώρησαν 19 
συρμοί, 18 με προορισμό το Άουσβιτς κι ένας με προορισμό το Μπέργκεν 
Μπέλσεν. Οι Εβραίοι, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε, φορτώθηκαν σε 
βαγόνια που προορίζονταν για μεταφορά ζώων. 
«Όσα έγιναν τότε παραμένουν στη μνήμη μας και μας υπενθυμίζουν ότι 
οφείλουμε να μην εφησυχάζουμε. Αντιστεκόμαστε στη λήθη και στη 
διαστρέβλωση», τόνισε ο κ. Σαλτιέλ. 
Αναφερόμενος στο έργο της δημιουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος, ο 
Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας είπε ότι πλέον μπαίνει στην τελική 
ευθεία και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μέσα στο 2023 μπορεί να αρχίσει η 
ανοικοδόμηση. 
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Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
«Η συμμετοχή μας αποτελεί δικαίωση της προσωπικής συνεισφοράς, του 
πείσματος και της επιμονής των ανθρώπων του ΑΠΘ. Με τις προσπάθειες 
αυτές το ίδρυμά μας έχει κάνει αισθητή τη συμβολή του στον δημόσιο 
διάλογο, στον αγώνα για την ανάκτηση μιας μνήμης που φαινόταν χαμένη», 
υπογράμμισε ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Νίκος Παπαϊωάννου. 
Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Έδρα Εβραϊκών Σπουδών, που 
ιδρύθηκε το 2015 σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης, και τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και θα 
εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να τηρήσουμε τη μνήμη μας 
ζωντανή». 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Στυλιανός Κατρανίδης, η ανάμνηση της αναχώρησης του πρώτου συρμού 
«είναι ένα δείγμα για το πού μπορεί να οδηγήσουν ο ρατσισμός και το μίσος 
για τον άλλον, για τον συνάνθρωπο, τον διαφορετικό συμπολίτη, τον 
γείτονα ή τον αλλογενή». 
»Αποκτά όμως μια ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά και τις δικές μας στάσεις 
απέναντι στο έγκλημα που μπορεί να έγινε ή που και σήμερα σε άλλους 
τόπους μπορεί να γίνεται», πρόσθεσε ο ίδιος.  
 
Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας 
«Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας τιμά και φέτος τη μνήμη των 
χιλιάδων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν με αδιανόητο 
τρόπο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε από την πλευρά του ως εκπρόσωπος του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας ο Κοσμήτορας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών Μανόλης 
Μανωλεδάκης, ο οποίος μίλησε για ένα τεράστιο πλήγμα σε κάθε επίπεδο 
για την πόλη της Θεσσαλονίκης.   


